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Haniebna cenzura na 45 Zjeździe Fizyków Polskich 2019 
 

Na 45 ZFP zgłosiłem dwa referaty na sesje ustne. Obydwa zostały odrzucone bez podania żadnego 
powodu. Złożyłem więc trzeci referat na sesję posterową. On także został odrzucony bez podania żadnego 
powodu. Wszystkie referaty były zgłaszane w wymaganych terminach. 

Przewodniczący Komitetu Programowego Józef Spałek napisał, że streszczenia zgłoszonych referatów 
wysłał do "znakomitych fizyków, specjalizujących się m.in. w ogólnej teorii względności, aby ocenili 

definitywnie ... Decyzja ostateczna: odrzucić wszystkie abstrakty". Napisał także, że recenzje "są poufne, 

poprosiłem o nie i zastrzegłem, że jest to opinia tylko dla Komitetu Programowego". Wielokrotne odwołania do 
członków Komitetu Programowego nie dawały żadnego efektu, aż do momentu, gdy zapowiedziałem, że 
wytoczę proces o odszkodowanie. Wtedy łaskawie przyjęli trzeci referat zgłoszony na sesję posterową. 

Fachowcy z Komitetu Programowego odrzucili moje referaty tylko na postawie krótkich streszczeń i boją 
się ujawnić treść recenzji. Zresztą trzeba być naprawdę wybitnym fachowcem, aby ocenić treść referatu na 
podstawie krótkiego streszczenia. 

Moje referaty miały dotyczyć relatywistyki. W swoich badaniach zajmuję się rozwijaniem alternatywnych 
teorii relatywistycznch z uniwersalnym układem odniesienia. W publikacjach skutecznie podważam obecny 
stan wiedzy w dziedzinie relatywistyki. To wywołuje wiele wrogich reakcji. 

Odrzucenie moich referatów jest kontynuacją wrogiej polityki jaką prowadzą w stosunku do moich badań 
"fizycy" z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilkakrotnie wysyłałem do czasopisma 'Acta Physica Polonica B' 
wydawanego przez UJ artykuły, które otrzymywały błędne recenzje. Pomimo tego, że w odwołaniach 
wykazywałem niekompetencję recenzentów, moje prace były odrzucane. Dlatego artykuły te publikuję 
w czasopismach zagranicznych z bazy Web of Science, gdzie opłaty wynoszą ponad 5000 zł za jeden artykuł. 
Czyli z powodu niekompetencji "fizyków" związanych z czasopismem 'APP B' z UJ pieniądze ze środków 
publicznych są wydawane dla zagranicznych czasopism, podczas gdy 'APP B' jest także finansowane ze 
środków publicznych. Dwukrotnie i bezskutecznie pisałem w tej sprawie do Rektora UJ, aby podjął działania, 
które doprowadzą do wykonania merytorycznych recenzji moich artykułów. 
 

 A oto przykłady niekompetencji "fizyków" związanych z 'Acta Physica Polonica B' z UJ: 
 

1. W maju 2017 roku wysłałem tam do publikacji artykuł, w którym pokazaliśmy, że istnieje nieskończenie 
wiele kinematyk z eterem zgodnych z wynikami eksperymentu Michelsona-Morleya [1]. Są to bardzo istotne 
wyniki ponieważ obecnie na całym świecie uczy się na uniwersytetach nieprawdy, że eksperyment Michelsona-
Morleya udowodnił, że nie istnieje eter, w którym propaguje światło. W artykule pokazaliśmy formalne 
i  szczegółowe wyprowadzenie transformacji dla wszystkich możliwych kinematyk z eterem. W artykule 
wykazaliśmy także, że nieprawdą jest, że z eksperymentu Michelsona-Morleya wynika, że jednokierunkowa 
prędkość światła w próżni jest zawsze stała. Takich bzdur także uczy się powszechnie na wykładach z fizyki. 

Recenzent napisał całkowicie błędną recenzję. Stwierdził na przykład, że artykuł nie wnosi niczego 
nowego do dyskusji. Takiemu recenzentowi nie przeszkadza, że na całym świecie ogłupia się studentów 
błędnymi informacjami na temat rzekomych wniosków z eksperymentu Michelsona-Morleya. Recenzent 
stwierdził także, że parametr  (v) występujący w naszych transformacjach "wydaje się być czynnikiem, który 

przeskalowuje współrzędne" (tłumaczenie z angielskiego). Czyli recenzent był skrajnie niekompetentny. 
Wszystkie wyprowadzone przez nas transformacje różnią się funkcją  (v). Po przyjęciu konkretnej funkcji 
 (v) otrzymuje się konkretną transformację, czyli konkretną kinematykę. Fizycznie postać tej funkcji decyduje 
np. o dylatacji czasu oraz o skróceniu poprzecznym. To nie jest w żadnym wypadku czynnik skalujący 
współrzędne, ponieważ we wszystkich układach inercjalnych muszą być używane technicznie identyczne 
urządzenia pomiarowe. Można to sobie wyobrażać w następujący sposób. Najpierw w jakimś układzie 
inercjalnym wykonuje się identyczne technicznie zegary oraz linijki. Następnie część z nich przenosi się do 
innych układów inercjalnych i przy ich pomocy wykonuje pomiary. Nie można sobie w różnych układach 
inercjalnych dowolnie dobierać jednostek. Dlatego jeżeli dwie kinematyki różnią się dylatacją czasu lub 
skróceniem poprzecznym, to są modelami o zupełnie innych własnościach fizycznych. Nie można ich 
traktować, jak twierdził recenzent, jako ten sam model różniący się przyjętymi jednostkami. 
 

2. W grudniu 2017 roku wysłałem artykuł, w którym pokazałem, że w ramach kinematyki Szczególnej 
Teorii Względności można poprawnie matematycznie wyprowadzić nieskończeni wiele dynamik [2]. Czyli 
dynamika Einsteina jest tylko jedną z wielu teoretycznie możliwych. Przy pomocy nowatorskiej metody 
szczegółowo wyprowadziłem wzory na pęd oraz energię kinetyczną dla pięciu dynamik. 

W odpowiedzi otrzymałem list od fachowca Michała Praszałowicza, który napisał, że "Szczególna teoria 

względności jest niczym innym, jak geometrią czasoprzestrzeni Minkowskiego ... W tym sensie szczególna teoria 
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względności jest wyjątkowa, a nie, jak pisze autor, szczególnym przypadkiem wśród nieskończenie wielu 

innych" (tłumaczenie z angielskiego). Czyli znowu otrzymałem niepoważną opinię, która nie odnosiła się do 
treści artykułu. Np. nieodpowiednie jest nawiązywanie do geometrii Minkowskiego, ponieważ ta geometria 
dotyczy kinematyki, a nie dynamiki. Ponieważ wszystkie dynamiki wyprowadzałem na podstawie tej samej 
kinematyki z geometrią Minkowskiego, dlatego każda z tych dynamik jest zgodna z geometrią Minkowskiego. 
Widać, że ten fachowiec nie rozróżnia w relatywistyce kinematyki i dynamiki. Błędna była także jego opinia, 
że STW nie jest szczególnym przypadkiem wśród nieskończenie wielu innych teorii w świetle tego, że 
dotyczyła artykułu, w którym wykazałem, że tak właśnie jest w zakresie dynamik, a we wcześniejszym artykule 
wykazaliśmy, że tak właśnie jest w zakresie kinematyki. 

 

3. W marcu 2019 wysłałem artykuł, w którym pokazaliśmy, że we współczesnej fizyce błędnie 
zinterpretowano zwykłą modulację natężenia pola grawitacyjnego jako falę grawitacyjną [3]. Otrzymałem 
błędną opinię podpisaną przez fachowca Piotra Bizonia, który stwierdził, że "Istnienie fal grawitacyjnych 

w ogólnej teorii względności jest matematycznie (i eksperymentalnie, po odkryciu LIGO) ustalonym faktem 

ponad wszelką wątpliwość" (tłumaczenie z angielskiego). Czyli znowu otrzymałem niepoważną opinię, która 
nie odnosiła się do treści artykułu. Ten fachowiec nie wie, że równanie falowe może być modelem fali, ale 
może też być modelem zwykłego modulowanego sygnału. Dlatego błędny jest powszechny w fizyce pogląd, że 
skoro w ramach OTW wyprowadzone zostało równanie falowe, to występuje tam fala (rozumiana jako nośnik 
grawitacji). Świadczy o tym to, że zawsze ta rzekoma fala grawitacyjna ma częstotliwość 2 razy większą od 
częstotliwości wirowania wytwarzających ją ciał. Ta podwójna częstotliwość modulacji jest charakterystyczna 
także dla innych teorii i nie ma żadnego związku z falami. 

 

4. W czerwcu 2019 wysłałem artykuł, w którym przedstawiłem formalny dowód, że współczesna 
interpretacja matematyki, na której opiera się Szczególna Teoria Względności jest błędna [4]. W tym dowodzie 
nie chodzi o żadne wskazywanie domniemanych paradoksów. Pokazałem w nim autorską metodę badania 
takich zagadnień polegającą na analizie znaczenia jakie ma parametr e(v) występujący w transformacjach 
zgodnych z wynikami eksperymentu Michelsoana-Morleya. Z pokazanej analizy wynika, że STW jest teorią 
z  rozsynchronizowanymi zegarami, dlatego w tej teorii pomiary, np. jednokierunkowej prędkości nie dają 
rzeczywistych wartości. W odpowiedzi Michał Praszałowicz napisał niemądrze, że "Redakcja APP B już 

kilkakrotnie recenzowała prace autora oparte na wydanej własnym sumptem książce kwestionującej szczególną 

teorię względności. Nie widzimy powodu, aby ponownie powtarzać te same argumenty". W tym przypadku 
nieprawdą jest, że moja monografia jest wydaną prywatnym sumptem książką. Nieprawdą jest także, że 
wysyłane artykuły były oparte na tej monografii, ponieważ każdy dotyczy nowych zagadnień, których nie ma 
w monografii. Poza tym co mają wspólnego takie uwagi z oceną artykułu? 

 

Moje referaty na 45 ZFP mogły być okazją do przedstawienia tych wyników oraz wyjaśnienia wątpliwości. 
Ponieważ recenzje zostały utajnione mam podejrzenie, że Józef Spałek mógł jako funkcjonariusz publiczny 
dopuścić się przestępstwa z Art. 271 KK o znaczeniu prawnym poświadczając nieprawdę o recenzjach. 
W związku z tym złożyłem stosowne powiadomienie do prokuratury. W następnym kroku prawnym będę się 
domagał z powództwa cywilnego stosownego odszkodowana od każdego członka Komitetu Programowego 45 
ZFP. 
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